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ЗАХТЕВ ЗА ИНДИКАТИВНУ ПОНУДУ ЗА НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА
ЈКП „Топлана - Шабац“
Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Набавка кредита - финансијска услуга
НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Март 2019. године
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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Топлана - Шабац“ Шабац
Адреса: Шабац, Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Интернет страница: www.toplanasabac.rs
2. Врста поступка набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке на коју се закон не примењује,
на основу чл. 7. став 1. тачка 13) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон)
3. Предмет набавке
Предмет набавке је услуга: Набавка кредита - финансијска услуга
4. Партије
Набавка није обликована по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак прокупљања понуда се спроводи ради увида у могућности склапања уговора
о набавци кредита. Наручилац по прикупљању индикативних понуда није у обавези да
закључи уговор о набавци.
6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Биљана Аџић – шеф одељења економско финасиских послова
Е - mail адреса: nikolalazarevic@toplanasabac.rs
Лице за контакт: Мирко Томић – шеф књиговодства
Е - mail адреса: mirkotomic@toplanasabac.rs
7. Рок за достављање понуде је 26.03.2019. године у 1200 часова.
8. Начин достављања понуда:
Понуда се подноси на предвиђеним обрасцима овог захтева за понуду.

Захтев за давање индикативних понуда 01-254/19 ће бити објављен на сајту ЈКП
„Топлана-Шабац“ www.toplanasabac.rs и биће упућен на адресу потенцијалних понуђача
(пословних банака).
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
1. Предмет набавке
Предмет набавке је услуга – Финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и
инвестиционе услуге.
Назив набавке: Набавка кредита - финансијска услуга
Опис набавке:
Набавка се врши ради спровођења програма енергетске ефикасности од стране ЈКП
Топлана Шабац током 2019/2020. Програм подразумева грађевиске радове изолације
стамбених зграда и машинске радове на инсталацији елемената мерења и регулације
утрошка топлотне енергије код крајњих купаца, као и баласних вентила на заједничким
инсталацијама стамбених зграда (објеката колективног становања).
Набавка кредита - финансијска услуга од 300.000.000,00 динара на рок отплате
минимално 5 година а према понуди комерцијалне банке у поступку уговарања , који ће
се бити повучен у 2019. години.
Ознака из општег речника набавке:
66113000; SA04 – Услуга одобравања кредита.
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КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА
За набавку у поступку набавке на коју се закон не примењује
1. Основни подаци о наручиоцу:
Назив: ЈКП "Топлана Шабац"
Адреса: Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250
Телефон/факс: 015/342-975
Е-mail: office@toplanasabac.rs
2. Одлука надлежног органа о задуживању:
За индикативну понуду неће се тражити Одлука надзорног обора ЈКП „Топлана –
Шабац“.
3. Намена кредита:
Набавка кредита - финансијска услуга намењена спровођењу програма енергетске
ефикасности од стране ЈКП Топлана Шабац током 2019/2020.
4. Начин коришћења кредита:
Износ кредита ће бити реализован према уговореним извођачима радова на
спровођењу спровођењу програма енергетске ефикасности током 2019/2020.
5. Износ кредита:
Кредитни захтев се подноси за укупну суму до 300.000,00 динара, без девизне
клаузуле.
6. Износ камaтне стопе:
ЕКС на период отплате кредита, а према понуди добављача.
При давању понуде камату дати динарску.
7. Износ провизије и других трошкова:
До 0,3% од номиналног износа кредита
8. Рок отплате кредита:
Минимално 5 година,а према понуди понуђача.
9. Грејс период:
Минимално 6 месеци,а максимално 12месеци.
Грејс период улази у рок отплате кредита (нпр. ако је понуда рок отплате 5 година а
грејс период 12 месеци број рата за отплату након истека грејс периода је 48).
10. Период почетка отплате кредита:
Прва рата доспева на отплату према избраној понуди понуђача током 2019.
11. План повлачења кредита:
Једнократно, у року од 10 дана од дана најаве, (оквирнo почетак јуна 2019.).
12. План и износ отплате кредита:
Главница и камата ће се плаћати заједно (метод једнаких месечних ануитета).
Обрачун камате: по пропорционалном методу.
13. Средство обезбеђења за уредну отплату кредита:
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- Менице са меничним овлашћењем (дужника-наручиоца, као и садужника)
- Обезбеђење кредита не може бити хипотеком, већ уговором о приступању дугу и
меницама, од стране другог јавног предузећа.
14. Тражени промет:
Промет према банкама ће бити у складу са % понуде у односу на одобрен износ
кредита, без % промета уговореног по важећим кредитима.
(Банка ће имати увид у промете наручиоца на основу периодичних извештаја, које ће
наручилац по захтеву достављати).
Понуђач у фази давања индикативне понуде може да на основу кредитног захтева
наручиоца достави свој модел уговора и план отплате кредита са обрачуном
ефективне каматне стопе, а није обавезујуће.
-

При изради плана отплате у понуди, треба узети за датум пуштања средстава у
течај, датум примања захтева за понуду 18.03.2019.



РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Рок извршења услуге је најдуже 10 дана од дана потписивања уговора или најаве, а
према кредитном захтеву наручиоца, тачка 10.


МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Град Шабац, услуга према ЈКП „Топлана Шабац“.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА
Захтеве за документацијом о кредитној способности наручиоца ће свака
заитересована страна у поступку набавке (банка) испостављати наручиоцу.
Наручилац је дужан доставити све тражене документе и податке у најкраћем року по
сваком захтеву понаособ.
Банке могу испостављати захтеве за документацијом до рока за достављање понуда.
Комуникација се може обављати средствима електронске комуникације.

УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Доказ: важећа дозвола за рад Народне банке Србије или надлежног органа државе у
којој има седиште - неоверена фотокопија.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду за доставити на адресу: ЈКП „Топлана - Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац,
са назнаком:
,,Индикативна понуда за набавку , – Набавка кредита - финансијска услуга - НЕ
ОТВАРАТИ”
Индикативна понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца најкасније до 26.03.2019. године у 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Отварање понуда ће се обавити непосредно након истека рока за пријем понуда
26.03.2019. године у 1210 часова. Отварање понуда је јавно о чему ће бити сачињен
записник.
Понуда мора да садржи:
1. Важећа дозвола за рад Народне банке Србије или надлежног органа државе
у којој има седиште - неоверена фотокопија.
2. Образац понуде
3. Модел уговора - није обавезујуће
4. План отплате кредита – није обавезујући
ЗАХТЕВИ ВЕЗАНИ ЗА НАЧИН ДАВАЊЕ ПОНУДА
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Период отплате је дефинисан кредитиним захтевом из конкурсне документације
Захтев у погледу рока извршења услуге.
Дефинисан кредитиним захтевом из конкурсне документације.
Други захтеви:


Понуда је прихваљива уколико је дата искључиво на основу варијабилне
каматне стопе и једнаких месечних ануитета.
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Уколико понуђач да понуду на други начин (на основу фиксне каматне стопе) биће
одбачена као неприхваљива, на начин што неће бити упоредива са другим понудама.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“.
Елемент критеријума економски најповољније понуде је:
Елементи критеријума
1. Ефективна каматна стопа кредита
на годишњем нивоу (ЕКС) ……………………………......70 пондер поена
Код овог елемента критеријума упоређиваће се ефективна каматна стопа међу
појединачним понудама. Највећи број пондер поена по овом критеријуму је 70.
Понуда са најнижом ефективном каматном стопом добија максимални број пондер
поена, тј. 70 бодова.
Број за ефективну каматну стопу из осталих понуда израчунава се према формули:
ЕКС = (ЕКСмин / ЕКСп) x 70
ЕКСмин – најнижа понуђена ефективна каматна стопа
ЕКСп – ефективна каматна стопа понуђача.
2. Рок отплате……………………………......25 пондер поена
Понуда се даје на минималан рок отплате од 5 година или дужи.
Највећи број бодова по овом критеријуму је 25. Понуда са најдужим роком отплате
добија максимални број пондер поена, тј. 25 пондер поена.
Број пондер поена за рок отплате из осталих понуда израчунава се према формули:
Рок отплате = (рок отплате по акуелној понуди /најдужи понуђени рок отплате) x 25.
3.Грејс период……………………………..............................5 пондер поена
Понуда се даје у распону 6-12 месеци
Највећи број бодова по овом критеријуму је 5. Понуда са најдужим грејс периодом
добија максимални број пондер поена, тј. 5 пондер поена.
Број пондер поена за рок отплате из осталих понуда израчунава се према формули:
Рок отплате = (грејс период по акуелној понуди /најдужи понуђени грејс период) x 5
При обрачуну пондер поена коришћењем математичке формуле пондери ће се
заокруживати на једну децималу (према математичким правилима заокруживања).
Уколико се деси да две или више понуда имају једнак број пондера (заокружених на
једну децималу), елемент критеријума на основу којег ће се извршити избор
најповољније понуде биће износ провизије и других трошкова (предност ће имати
понуда са нижим износом провизије и других трошкова).
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Уколико се ни на тај начин не може одредити повољнији понуђач, наручилац ће усвојити
понуду понуђача који ће бити извучен лутријом.
Наручилац ће по слању индикативне понуде, захтев за понуду поновити ради
закључења уговора, по стицању услова (Одлука Скупштине града Шапца, Одлука
Надзорног одбора).
Понуђачи при при слању понуде за закључење уговора могу понудити различите услове
за давање кредита у односу на индикативну понуду.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Индикативна понуда бр ________ од ______________________ за набавку: Набавка
кредита - финансијска услуга.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра понуђача:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
(Уколико лице овлашћено за потписивање
уговора није уписано као заступник
понуђача код Агенције за привредне
регистре, потребно је да уз понуду,
односно овај Образац, достави
овлашћење за заступање, односно
потписивање уговора)

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка кредита - финансијска услуга
I УСЛОВИ ЗАДУЖИВАЊА:
1. Износ кредита (главница)

____________________ динара

2. 2.1.Маржа % на годишњем нивоу: _______
2.2.Референтна каматна стопа у % на годишњем нивоу:________________
*Уписује се вредност на дан упућивања позива (18.03.2019.).

3. Трошкови кредита (провизије/накнаде):
3.1. __________________________ висина (у %)
3.2. __________________________ висина (у %)
3.3. __________________________ висина (у %)

__________
__________
__________

4. Ефективна каматна стопа у % (2.1.+2.2.+3.1.+3.2.+3.3.): _______________
II. РОК ОТПЛАТЕ КРЕДИТА: ________________ година
III. ГРЕЈС ПЕРИОД: ________________ месеци
IV. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА КРЕДИТА:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
V. НАЧИН ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА:

______________________

VI. ПЛАЋАЊЕ АНУИТЕТНИХ РАТА:

_____________________

VII. ОБРАЧУН КАМАТЕ:

_______________ метода

VIII. ТРАЖЕНИ МЕСЕЧНИ ПРОМЕТ НОВЦА

___________%

IХ. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:________________дана
* За индикативну понуду рок важења понуде није обавезујући

Место: ____________

Понуђач:

Датум:_____________

____________________

мп

ЈКП „Топлана Шабац“ Захтев за индикативну понуду- услуга кредита, 10/10
бр. 01-254/19

